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BAB 1. PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor perusahaan adalah salah satu sektor yang sangat berkembang 

di bidang teknologi informasi. PT. Indie Print adalah salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang printing dan produksi baju yang menggunakan 

teknologi informasi dalam pengintegrasian data pembelian dan penjualan, 

data supplier serta data-data lain yang berkaitan. Untuk menjaga kinerja dan 

prestasi di bidang ini serta menjaga keteraturan data yang begitu banyak dan 

rumit di dalam proses bisnis seperti pengelolaan data pembelian dan 

penjualan di PT. Indie Print maka diperlukan analisis terhadap data-data 

tersebut. 

Dengan melakukan analisis terhadap proses bisnis dan sistem 

informasi yang sudah ada, di harapkan dapat mencapai tujuan visi dan misi 

yang telah di tetapkan serta meningkatkan kinerja yang lebih maksimal 

dalam PT. Indie Print untuk masa yang akan datang. TOGAF adalah 

Framework yang paling stabil digunakan perusahaan dalam kurun waktu tiga 

tahun, dan TOGAF juga dapat dipergunakan dengan bebas oleh organisasi 

apapun yang mengembangkan untuk mendesain, evaluasi, dan membangun 

sistem. 

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan Masalah yang ada di PT. Indie Print adalah : 

1. Bagaimana mengetahui proses bisnis yang terdapat pada  PT. 

Indie Print?  

2. Bagaimana menggambarkan sistem informasi di PT. Indie Print 

dengan menggunakan TOGAF? 
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1.3 Tujuan Pembahasan 
Tujuan Pembahasan yang akan dibahas adalah : 

1. Proses bisnis yang akan dibahas adalah : 

a. Proses bisnis Penjualan 

b. Proses bisnis Penjualan Custom 

c. Proses bisnis Pembelian 

d. Proses bisnis Pembelian Custom 

e. Proses bisnis Produksi 

f. Proses bisnis Produksi Custom 

g. Proses bisnis Pengiriman 

 

2. Menggambarkan proses bisnis penjualan, pembelian,produksi, dan 

pengiriman di PT. Indie Print dengan menggunakan TOGAF. 

3. Menggambarkan sistem yang terdapat pada PT. Indie Print secara 

keseluruhan, serta melihat bagaimana sistem dapat mendukung 

proses bisnis yang ada. 

1.4 Ruang Lingkup Kajian  
Ruang Lingkup Kajian yang akan dibahas adalah : 

1. Uraian proses bisnis penjualan, pembelian, produksi, dan 

pengiriman di PT. Indie Print. 

2. Pembahasan mengenai proses bisnis penjualan, pembelian, 

produksi, dan pengiriman di PT. Indie Print dengan menggunakan 

TOGAF. 

 

1.5 Sumber Data 
Sumber Data yang digunakan untuk mendapatkan data - data dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1. Sumber data primer 

Data primer yang di dapat berasal dari hasil wawancara dengan 

PT. Indie Print, studi lapangan di tempat yang bersangkutan. 

2. Sumber data sekunder 
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Data sekunder yang didapat berasal dari internet, buku–buku 

pendukung yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penyajian 
Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari empat bab 

yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:  

1. Bab 1 Pendahuluan 

Memuat dasar-dasar dan latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan yang hendak dicapai, ruang lingkup, metode 

penelitian, hipotesis, dan sistematika penyajian. 

2. Bab 2 Kajian Teori  

Dijabarkan teori-teori dasar untuk melakukan analisis proses bisnis 

yang ada serta sistem informasi yang digunakan. 

3. Bab 3 Analisis dan Perancangan Sistem 

Diuraikan masalah yang dibahas, sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang ditulis sebelumnya.  

4. Bab 4 Simpulan dan Saran 

Merupakan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang 

dilakukan sebelumnya. Pada bab ini juga dikemukakan solusi yang 

diperlukan. 
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